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Bakgrund
I Bolmenområdet togs redan på 1970-talet 
initiativ till kommunalregional samverkan kring 
den fysiska planeringen. Efter 20 år fanns nu 
behov av att se över de gamla Bolmenplaner-
na från 1978-79.

Naturresurserna i området har sedan mitten av 
1970-talet klassats som riksintresse, samtidigt 
som det kommit fram ny kunskap om  
naturvärdena. Mark- och inte minst vatten- an-
vändningsintressena berör alla kommunerna 
och är därmed frågor för mellankommunal  
samordning. Intresset för lokal utveckling är 
stort samtidigt som förutsättningarna att leva 
och bo kvar på små jord- och skogsbruksföre-
tag är 
begränsade, ekonomiskt sett. 
EU-medlemskapet har skapat andra och nya 
förutsättningar. Ett ökat turisttryck genom 
Öresundsbron har också skapat förväntningar 
på utveckling.  
Sammantaget har allt detta gjort det nödvän-
digt att se över den fysiska planeringen och 
den regionala /lokala utvecklingen i området i 
ett nytt projekt, med delvis nytt arbetssätt; ett  
s k underifrånperspektiv med betoning på lokal 
utveckling och samverkan mellan 
berörda parter.

Syfte med projektet
Syftet har varit att skapa samsyn och få 
gemensamma riktlinjer att tillämpas vid 
utvecklingen av Bolmenområdet, inom såväl 
näringsliv inklusive turism som för den bofasta 
befolkningen.
Samsyn skall ske mellan de tre länsstyrelserna, 
mellan de fyra kommunerna samt mellan 
befolkningen i hela Bolmenområdet. Samsyn 
skall också eftersträvas mellan de olika 
nivåerna.
Det är därför särskilt viktigt att i likartade frågor 
de boende i området får ett likvärdigt svar från de 
olika kommunerna eller de olika länsstyrelserna 
oberoende var man bor i området.

inLEDninG
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FAKtA om BoLmEnomRÅDEt

 

Allmänt: Sveriges tionde sjö

Areal: 570km2

Antal inv:  Ljungbysidan  ca 1 400 personer
 Hyltesidan  ca 900 personer
 Gislavedssidan  ca 430 personer
 Värnamosidan  ca 160 personer

 Totalt  ca 2 890 personer

Bolmsö:  Areal ca 43 km2

 Invånare ca 400 personer

Sjöfakta:
Höjd över havet  medel 141,2 (141,9-140,5) meter
Sjöyta 184 km2

Största längd 35 km
Största bredd 12 km
Volym 1,1 km3

Maximalt djup 37 meter
Medeldjup 5,4 meter
Utbytestid 2,8 år
Avrinningsområde 1642 km2

Strandlinje 380 km
Antal öar ca 300

Småbåtshamnar:  i Sunnaryd
 i Bolmsp Kyrkby
 i Bolmsö samhälle
 i Bolmsta

 i Odensjö

Kyrkor:  Bolmsö     Tannåker  Angelstad
 Ås   Odensjö  Annerstad

 Dannäs   Unnaryd

Fritidshus:  Ljungbysidan  ca 800
 Gislavedssidan  ca 140
 Värnamosidan ca 15
 Hyltesidan ca 70

 Totalt ca 1 025

Affärer: i Tallberga
 i Tannåker
 i Skeen
 i Unnaryd

Resturanger:  Tiraholm
 Hägern
 Alebo Pensionat
 Kavaljeren (Båt)

Campingplatser:  Vallsnäs i södra Unnaryd 
 Bolmsö camping 
 Sjön Bolmens camping i Mjälen 
 Bolmens camping 
 Löckna husvagnscamping
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ÖVERGRipAnDE mÅL

1. 

2. 

3.

Långsiktig naturresurshushållning
Att skapa förutsättningar för en hållbar 
utveckling av bygden med
beaktande av värdefulla natur-, kultur- 
och vattenresurser 

Regional utveckling
Att utveckla näringslivet och inte minst 
turismen i området 

Övergripande mål formulerades och antogs i 
januari 1998 av styrgruppen.
Dessa är följande:

marknadsföring
Att med olika åtgärder förbättra situa-
tionen för de boende i området och 
marknadsföra hela bygden under ett 
och samma begrepp.
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ARBEtEtS oRGAniSAtion 
På initiativ av Länsstyrelsen i Kronobergs län 
bildades i juni 1996 en arbetsgrupp bestående 
av länsarkitekterna i de tre länen, planarkitek-
ter och planchefer i de fyra kommunerna samt 
ordföranden i fiskevårdsområdesföreningen.

En styrgrupp bildades bestående av de tre länens 
landshövdingar eller ställföreträdare samt kom-
munalråden i de fyra berörda kommunerna 
Ljungby, Hylte, Gislaved och Värnamo.

ARBEtSmEtoD 
En viktig utgångspunkt för arbetets upplägg-
ning var ett s k underifrånperspektiv – att stimu-
lera till och ta tillvara lokala initiativ för bygdens 
utveckling. Detta innebär att lokalbefolkningens 
kunskap skall tas tillvara och att det i plane-
ringen sker ett samarbete med lokala aktörer. 
Samtidigt har myndigheterna (i detta fall läns-
styrelser och kommuner) en skyldighet att 
exempelvis se till att de nationella värdena 
– riksintessena – uppmärksammas och beak-
tas vid eventuella exploateringar. I ett lokalt 
utvecklingsprojekt är processen lika viktig som 
resultatet.  
Om arbetet mynnar i ett handlingsprogram 
eller någon form av plan för området är det i 
så fall  
viktigt att den är förankrad hos alla parter.  
I projektet har arbetet framskridit parallellt på 
minst två nivåer, här benämnda ”Myndighets-
delen” resp. ”Lokala utvecklingsdelen” där 
sistnämnda  
representeras, av föreningen Bolmen i  
Centrum samt  Bolmens fiskevårdsområdes-
förening.  

De olika grupperna på respektive nivåer har 
arbetat dels gemensamt dels självständigt 
inom respektive specialområden  för att få 
en bredare förankring och möjliggöra 
delaktighet och insyn för de 
boende i området.

pRoJEKtEtS GEnomFÖRAnDE
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  Ortsborna framför en rädsla för att fastighets-
skatter och andra avgifter gör att det blir svårt 
för den ursprungliga befolkningen att bo kvar. 
Taxeringsvärden är orimligt höga för bofasta 
kring Bolmen. Det borde kanske vara olika för 
bofast respektive fritidsboende. Permanentbo-
ende i bygden bör öka och förutsättningar för 
detta skapas.

 Man vill vara sina egna ”konsulter”, vilket ligger 
helt i linje med det som presenteras.

 Sockenråden runt sjön bör gå samman och del-
ta i Bolmen 2000 för att ta tillvara de boendes  
intressen.

 Efterlyser framtidsplaner.
 Skyddsbestämmelsernas tillämpning beaktas så 

att bygdens särart bevaras och  utveckling sker 
med utgångspunkt från en långsiktlig naturre-
surs-hushållning.

 Fler bryggor och båtplatser efterfrågas. Problemet 
med att bygga fler småbåtshamnar för de bo-
ende samt större gästhamn, är de grunda strän-
derna  i Bolmen. 

 Storåns mynning slammar igen, träd mm gör 
det svårt för paddlare att ta sig fram. Fisket har  
försämrats.

 Vissa ställen längs Bolmens stränder är mycket 
värdefulla och där är det viktigt att hålla det ut-
vidgade strandskyddet, medan det finns platser 
där en lättnad av strandskyddet kan vara befo-
gad.

 Fritidsflyg är ett irritationsmoment när de  
använder sjön som start- och landningsbana. 
(Kommentar:Från sommaren 1999 är det inte 
tillåtet att landa på Bolmen.)

 Turistnäringens utvecklingsmöjligheter runt  
Bolmen?

 Studiecirklar, tex. kulturhistoria
 Dansk kanotuthyrningsfirma ger arbete till or-

tens ungdomar, och här finns också utbud av 
”upplevelsevandring” sommartid på mark som 
”dansken” arrenderar. Fler lokala initiativ!

 Försök att öppna affär i Odensjö har gjorts un-
der sommaren.

mynDiGHEtSDELEn

 En utveckling av bygden skall ske på de boen-
des och naturens vilkor och att även sjön Un-
nen skall ingå i Bolmenområdet. ”det är viktigt 
att utbyggnaden och utvecklingen sker på våra 
villkor”.

 Behov av fler caféer, kaffestugor och matstäl-
len runt sjön. Det finns idag bara tre matställen: 
Tiraholm, Hägern och turistbåten Kavaljeren.

 Väg- och trafikfrågor. Färja till Bolmsö
 Nätverk och kontaktpersoner, inom kommun 

och länsstyrelse behövs.

GEnomFÖRDA AKtiVitEtER
Styrgruppens verksamheter

Styrgruppen har haft till uppgift att besluta om 
inriktningen av arbetet. Den har haft 3 sam-
man-träden och vid dessa tillfällen informerats 
om olika frågor av arbetsgruppen. 
Den 17 maj 2001 åkte styrgruppen runt Bol-
men och tittade på olika objekt som varit uppe 
till diskussion under arbetets gång.

Arbetsgruppens verksamhet

Arbetsgruppen har haft 21 möten och disku-
terat strategier för olika frågor, uppläggning 
av olika arbetsprocesser och finansiering av 
projektets olika delar. Varje medlem i arbets-
gruppen har därefter på hemmaplan utfört de 
konkreta arbetsuppgifterna. 

informationsmöten för allmänheten
Arbetsgruppen har hållit sex informationsmö-
ten i bygden under hösten och vintern 1998-
99. 

Unnaryd  16 mars 20-25 pers närv.
Ås 25 mars 25 pers
Bolmsö 30 mars 28 pers
Dannäs  1 april  25 pers
Bolmen  8 april  21 pers
Odensjö 22 april  20 pers

Vid alla möten deltog ordf. i Bolmens Fiske-
vårdsområdesförening Nils-Erik Linnér samt 
respektive kommuns tjänstemän och politiker 
och respektive länsarkitekt.

Vid de olika sammankomsterna diskuterades 
olika frågor. De synpunkter som deltagarna 
har framfört redovisas nedan:

 Bolmen har potential för utökat fiske såväl  
fritids, turism såsom yrkesmässigt. ”om tysken 
skall komma hit måste de få fisk”, Utbildning av 
fiskeguider är önskvärt.

 Speciella problem som tex yrkesfiskare  
drabbas av på grund av en stor population av 
skarv i Bolmen. 
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temadagar
För att initiera utveckling och se till att myn-
digheterna har samsyn vid tillståndsgivning 
har arbetsgruppen ordnat tre temadagar: 
Bygglovsfrågor, Småskalig utveckling samt 
VA- och livsmedelsfrågor.

Bygglovsfrågor 
- Gislaved 21 oktober 1999
För att få samsyn inom de frågor som berör 
bygglov samlades arbetsgruppen, kommunernas 
stadsarkitekter samt berörda handläggare och 
tjänstemän till en temadag i Gislaved. Aktuella 
ärenden och problemställningar redovisades 
från respektive kommun.

Syfte  att de som sysslar med bygglov och 
har Bolmenområdet som gemensamt 
intresse skall träffas och diskutera  
möjligheter och problem.

Mål att likartade ärenden skall behandlas 
lika i de fyra kommunerna runt  
Bolmen. De stora gemensamma  
frågorna är strandskydd 200 meter, var 
detaljplanekravet skall hävdas, policy 
för anläggning av pirar och bryggor 
samt VA-frågor.

Sammanfattning av det viktigaste som kom 
fram:
 Lika ärenden skall behandlas lika i alla 

kommunerna, t ex strandskyddsdispenser 
för pirar och bryggor, bebyggelse. Det bör 
upprättas en informationsbroschyr om 
vilka bestämmelser som gäller. Denna bör 
delas ut till de som bor och vill bygga runt 
sjön.

 Det finns behov av en inventering runt 
sjön som visar var det kan vara lämpligt att 
komplettera befintliga bebyggelsegrupper 
och även visar vilka möjliga  
platser inom 200 meters-zonen, som kan 
bebyggas och där det redan finns  
sk ”särskilda skäl” för dispenser. Frågorna 
bör lämpligen tas med i kommunernas 
översiktsplaner.

 En inventering av den fysiska framkomlig-
heten runt sjön skulle också vara värde-
fullt. (Det framkom också i analysen över 
kommunernas översiktsplaner).

Gruppdiskussionerna vid temadagen 
behandlade: 
 Vilken syn skall vi ha på strandskyddet då 

det är ett restriktivt skydd på 200 meter?
 När skall detaljplan, områdesbestämmelser 

resp. enbart bygglov krävas för ny  
bebyggelse?

 Bryggor och pirar som samlas ihop på 
några få platser är att föredra då flera  
mindre ger ett högre bottenslitage t ex på 
känsliga lekplatser för fisken.

 Hur skall de boendes medverkan i planering-
en ske?
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Småskalig utveckling 
- Värnamo 17 mars 1999
För att kunna hjälpa till och stödja olika verk-
samheter i bygden inbjöds tjänstemän och  
politiker till en ”inspirationsdag” om småskalig 
företagsutveckling .

Syfte att poängtera de olika möjligheter som 
finns i området kring Bolmen,  
t ex natur-och kulturförutsättningar,  
fisket och fisketurismen.

Mål att stödja olika regionala projekt, vilka 
i förlängningen kan bidra till syssel-
sättning, ökad inflyttning, arbete för 
underrepresenterade grupper etc. Det 
är meningen att de som bor i området 
skall kunna leva på de möjligheter som 
finns, samt att besökare skall  
uppskatta den service som erbjuds.

För att kunna diskutera möjligheterna för den 
framtida landsbygden är det bra med viss bas-
kunskap. Därför hade Erik Andersson  
inbjudits. Han arbetar  med landsbygdutveck-
ling på länsstyrelsen i Jönköping.

”Börja med att se möjligheterna med en ny 
idé, se upp för sk. ”drömtjuvar”! Dessa tankar  
poängterar att saker inte går, det har vi inte 
gjort förut eller att så kan man inte göra etc” 
var några  sammanfattande ord i Eriks  
föreläsning.

De bästa sättet att uppnå sina egna mål är att 
hjälpa andra med deras verksamhet eller  
projekt. Vi måste också tänka i nya banor, t ex
 Nya verksamheter utanför de traditionella 

områdena, kombinera olika verksamheter 
med varandra som bygdeföretag ex cate-
ring, åldringsvård samt friskvård. Verksam-
heter av den här typen ger dynamik.

 Turistverksamhet grundas hos lokalbefolk-
ningen, en negativ inställning är  
dålig reklam. Ta betalt för servicen som 
tillhandahålls, inte för allemansrätten.  
Ta rätt betalt - allt har sitt pris.

 God miljö uppfattas som lyx för storstads-
befolkningen. Erbjud kvalitet på de varor 
som finns inom kultur, natur, mat etc.

 Man skall vidare arbeta med  långsiktighet, 
underifrånperspektiv, nätverk, se möjlig-
heterna och utveckla en identitet och  
stolthet för sin bygd hos befolkningen.

 Tips för landsbygdsutveckling.
 Fråga människor vad de egentligen 
 vill göra.
 Hjälp gärna till med pappersexercisen 
 många är rädda  för att börja på något nytt.

Från arrendatorerna till Öströö fårfarm i  
Halland - Jeanette  och Christian Carlsson 
- fick deltagarna ett konkret exempel på små-
skalig utveckling. Man började i liten skala att 
sälja gårdens produkter och har nu 270 gute-
får, en heltidsanställd förutom familjen och  
omsätter ca 2 milj.kr om året. Högsäsong för 
gårdens produkter, som är KRAV-godkända, 
är juli t o m december. På våren ordnas lamm-
safari och vid klippningstid ordnas fårshow 
med klippning och vallning inomhus.  
Av skinnen sys vackra pälsvaror som också 
säljs på gården.
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Gruppdiskussionerna  vid temadagen behandlade:
 Vilka typer av verksamhet lämpar sig 
 Bolmenområdet för, med tanke på 
 basnäringar? 
 Vilka verksamheter kan kopplas till
 besöksnäringen och vilka kan kopplas
 till export?
 Vilka praktiska hinder finns för lokal
 utveckling?
 Vilka typer av nätverk är viktiga att 
 hitta eller skapa, för både lokal och 
 regional utveckling av bygden?

Sammanfattning av det viktigaste som kom fram:

 Fråga vad folket vill göra, initiativet måste 
komma underifrån. Ordna idékvällar för 
att få veta. Sedan kan man gå in med en 
stödjande och hjälpande funktion.

 Förädling av de produkter som kan  
kopplas till fiske, jord och skog och  
därmed ge underlag för fler fastboende 
borde kunna utvecklas mer.

 Konflikter måste lösas mellan yrkes- och 
fritidsfiskare. Verksamheten bör vara i 
form av mindre enheter där det finns en 
mångfald.

 Fiskevårdens problem är att antalet fiskar 
under de senaste åren minskat och att an-
delen fiskar över 45 cm är färre.  
Skarven dyker efter laxfiskar, t ex siken. 
Fiskenäringens status som grund för en 
hållbar turismutveckling måste därför  
följas och beaktas.

 Det finns redan ett turistiskt utbud, som 
med rätt marknadsföring skulle  kunna ut-
vecklas mer.

 Det finns egentligen ingenting som inte 
skulle kunna exporteras i en eller annan 
form.

Pratiska hinder för lokal utveckling är  
t ex följande:
 De som driver verksamheter har redan
  mycket att göra så de hinner inte med
 att utveckla sin verksamhet.
 Data- och telekommunikation  
 missgynnar landsbygden.
 Det finns ekonomiska hinder.
 Myndighetskrångel.
 Spontana mötesplatser där det som är
  på gång kan ventileras finns inte längre.
 Lanthandlare har svårt att överleva.

Det är viktigt att få en gemensam identitet 
kring hela Bolmen, skapa olika nätverk:
 Mellan fast och fritidsboende.
 Mellan boende i olika delar av Bolmen.
 Mellan de olika kommunerna och  
 länsstyrelserna.
 Mellan turistarrangörer runt Bolmen.
 Mellan jordbrukarna och övriga delar 
 av näringslivet.
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VA- och livsmedelsfrågor
Ljungby den 12 maj 2000
En temadag anordnades den 12 maj 2000 i 
Ljungby för att diskutera livsmedelsfrågor och  
VA-lösningar. 

Livsmedelsfrågor
Syfte: att personer som handlägger tillstånds-
 frågor och har Bolmenområdet som 
 gemensam region träffas och diskuterar
 möjligheter och problem relaterat till 
 ett utvecklingsperspektiv.

Mål: att likartade ärenden skall behandlas 
 lika i de fyra kommunerna runt Bolmen. 
 Att så långt möjligt underlätta för verk-
 samhetsutövare och boende i området 
  och stödja enskilda initiativ genom att 
 informera och ge exempel på möjliga 
 lösningar.

Årligen insjuknar 500 000 personer i livs- 
medelsrelaterade sjukdomar därför är  
utgångspunkten i lagstiftningen att livsmedel 
skall kunna hanteras så att folk inte blir sjuka. 
Det är få branscher som utsätts för så många  
lycksökare som just restaurangnäringen därför 
är det viktigt med noggrann kontroll.
De största kraven ställs på kött- och fiskan-
läggningar som måste EU-godkännas enligt 
stränga detaljerade krav. Kraven är något  
mindre i vissa enstaka detaljer i s k småskalig 
verksamhet. Problemet är att det inte finns  
någon ”mikronivå” med enklare krav. Flera 
verksamheter på landsbygden kommer inte 
tillnärmelsevis upp till de volymer som krävs 
för att få lönsamhet i förhållande till kostnader 
för lokalen.

För övriga livsmedelslokaler t ex caféer/serveringar 
gäller lokalkungörelsen, vilken inte har lika  
detaljerade krav som kött- och fiskanlägg-
ningar. Kraven står i relation till sortiment eller 
hanteringar: Ett större sortiment med olika 
hanteringar har större krav och risker än ett 
litet sortiment med mindre risker. Förutsätt-
ningarna varierar från fall till fall, varför en  
prövning måste ske från fall till fall. En yrkes-
mässig hantering måste emellertid alltid vara 
avskild från privat nyttjade lokaler.

Magdalena Petersson, landsbygdsutvecklare från 
Halland påpekade att det överskuggande  
problemet för en verksamhetsutövare är eko-
nomin. De flesta gör kalkyler men glömmer 
bort att skaffa sig information om vilka tillstånd 
som krävs. Oftast handlar det om att starta ett 
café eller enkelt matställe. Den ökande andelen 
turister som söker nya upplevelser frågar också 
efter något mer än kaffe och kakor. De vill ha 
en upplevelse även i själva måltiden som ibland  
intas i en  naturmiljö, på ett höloft eller liknande.  
De som startar verksamhet behöver kunskap 
och information, men också möjlighet att börja en 
verksamhet i blygsam skala.

Utbildningsdagar anordnas emellanåt men 
kursavgiften är så hög att enskilda personer 
drar sig för att deltaga och samtidigt vara bor-
ta från ordinarie verksamhet.

Svårigheterna att utveckla något från en myck-
et liten skala stämmer inte med intentionerna i 
tillväxtavtalet. Det bör föras en diskussion med 
livsmedelsverket om att utverka ett personan-
knutet ”körkort” för småskaliga verksamhets-
utövare. En lokal där det enbart bereds kaffe 
och bullar skulle då inte ställas under samma 
krav som storskalig restaurang. 

Den allmänna diskussionen behandlade:
 De olikheter som finns mellan kommuner-

na vad gäller handläggningen av livsmed-
elsfrågor.  

 Livsmedelsverkets stora krav som främst 
riktar sig till utformning av lokalen där  
livsmedel hanteras och serveras medan 
kunskapen hos enskilda  personer som 
arbetar med livsmedel inte kontrolleras på 
samma sätt. 

Nils och Vicky Ekvall från Tiraholm redovisade 
sina erfarenheter från att starta verksamhet i 
fiskodling och restaurang.  De ville börja i  
blygsam skala för att prova om idén var  
bärkraftig och därefter utveckla företaget i 
egen takt, bl a därför att investeringskostna-
derna är mycket höga. Erfarenheterna visade 
att det är svårt att bygga upp en verksamhet 
genom att bara ta ett litet steg i taget. Allt skall 
helst  
planeras från början. Olikheterna mellan  
kommunerna när det gäller handläggningen 
av tillståndsärenden bidrar dessutom till att det 
blir ett ojämnt konkurrensförhållande. 
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Sammanfattning av det viktigaste  
som kom fram:

 Livsmedelslagen är kompromisslös. Behov 
av småskalig utveckling stupar på att det 
ställs höga krav på en liten verksamhet och 
att det finns stora variationer i lagtolkningen 
från en kommun till en annan. 

 Det är önskvärt att utveckla ett personan-
knutet ”körkort” för godkända verksam-
hetsutövare. En dialog med  
livsmedelsverket om detta behövs.

 Det behövs mer samverkan mellan olika 
myndigheter, mellan länen och mellan 
kommunerna . De som har idéer de vill 
genomföra, måste få information och  
möjlighet till utbildning.

VA-lösningar
Syfte: att med utgångspunkt från varje 
 områdes förutsättningar medverka
 till att finna långsiktigt bra VA-lösningar 
 och därigenom stödja en fortsatt  
 utveckling gav Bolmenområdet.
Mål: att vattnets kvalitet skall kunna  
 bibehållas och att VA-problem skall  
 lösas så att de inte utgör hinder för 
 utvecklingen.

Då Bolmen är en vattenreservoar för norra 
delen av Skåne är en god vattenkvalitet  
ytterst angelägen. Hur skall vattnets kvalitet 
kunna bibehållas?

Det finns indikationer på att VA-lösningar på lan-
det kommer att bli ett stort problemområde. Det 
finns många enskilda anläggningar som inte 
har godkända avlopp och som sammantaget 
bidrar till mycket stor övergödning av vattnen.
Representanter för varje kommun redogjorde 
för olika problem och även för hur man löst dem.

Bertil Sundlöf från VBB VIAK hade inbjudits 
för att redovisa vilka principer man bör utgå 
ifrån när man söker lösningar både vad det 
gäller vattenförsörjning, dagvatten och av-
loppslösningar. Varje område måste behand-
las  
utifrån sina förutsättningar och resultatet av 
olika analyser är därefter avgörande för vilken 
metod som lämpar sig bäst. Miljöbalken krä-
ver att dåliga lösningar ersätts med de som är 
långsiktigt hållbara. Förslag till lösningar bör 
därför presenteras.

Gemensam diskussion:

 De olika exemplen som redovisats  
diskuterades och jämfördes. Många  
personer har i dag en stor kunskap om  
såväl problem som effekterna av dåliga 
anläggningar. Många har också intresse av 
att hitta långsiktigt godtagbara lösningar. 
De bästa lösningarna har uppnåtts i de 
områden där förslagen förankrats hos de 
enskilda fastighetsägarna. Men det är en 
process som ibland kan ta tid.

 Genom att VA-frågorna löses bidrar det till 
att folk vistas allt längre tid i sina stugor 
och permanentboendet i Bolmenområdet 
ökar. Detta är något som landsbygden mår 
bra av.

Sammanfattning av det viktigaste  
som kom fram:
 Miljöbalken kräver att dåliga lösningar  

ersätts med det som är långsiktigt hållbart. 
Landsbygdutvecklingen mår bra av att folk 
kan utnyttja sina fritidshusområden mer än 
tidigare.

 Det finns numera många olika exempel på 
bra lösningar och dessutom är enskilda 
fastighetsägare mer mottagliga för miljö-
kraven.

 Om VA-frågan är ett problem för lands-
bygdsboende bör vi hjälpas åt att presen-
tera förslag till lösningar.  
Och lösningar finns!
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Bolmen är Sveriges till ytan tionde största sjö. 
Genom sjöns vackra läge på sydsvenska  
höglandet är Bolmen av stor betydelse för bl a  
friluftsliv, fiske och rekreation. Sjön är sedan  
början 1950-talet reglerad av ett kraftverk vid 
utloppet i Skeen. Dessutom sker sedan mitten 
av 1980-talet vattenuttag som försörjer delar 
av Skåne med dricksvatten. Bolmen har häri-
genom varit föremål för flera undersökningar 
av vattenkvaliteten från 1950-talet och framåt.

Bedömning av vattenkvalitet bygger på 
provtagning, analys och beräkningar av en rad 
olika parametrar som t.ex. eutrofiering och  
näringsämnen, växtplankton och vattenväxter, 
vattenfärg och siktdjup, syrehalt och syre- 
förbrukande ämnen, bottendjur och fisk,  
försurning, tungmetaller och miljögifter

Även livsmiljön för vistande och häckande  
fåglar, omfattningen  av friluftsliv, båttrafik 
m.m. bör ingår i en bedömning av vatten- och 
miljökvalitet runt Bolmen.
 

Bolmens vattenkvalitet   
(Se också särskild rapport: Tillståndsbeskriv-
ning)
En sammanfattande studie av vattenkvaliteten 
i Bolmen har genomförts i samarbete med 
länsstyrelsen i Jönköping. Arbetet har utförts 
av Mette Köhler från limnologiska institutionen 
vid Lunds universitet under 1998-99.  Den 
innehåller sammanställning och värdering av 
befintliga data om vattnet, t ex fysikaliska, hy-
drologiska och meterologiska förhållanden.

Kommunernas Öp – 90 en jämförelse  
analys. Sammanfattande kommentarer:
 Areella näringar, en förutsättning för en  

levande landsbygd och öppet landskap - 
hög prioritet.

 Kunskapsläget om Bolmens vatten och 
vattensystem måste förbättras - annars 
strandar alla goda idéer.

 VA-frågor är begränsade för bebyggelseut-
veckling. 
Anvisa VA-lösningar!

 Om yrkesfisket prioriteras före friluftslivet? 
Vad innebär det konkret?

 Gemensamma principer och enkla riktlinjer 
för bebyggelselokalisering behövs. Fritid 
respektive permanent bör ej skiljas åt.

 Anpassning till lokal byggnadstradition! Ja, 
men har vi olika uppfattningar om vad det är!

 Det behövs ett konkret planunderlag som 
visar den praktiska tillgängligheten till 
stränderna - både för nya hus och för mer 
turism.

 Natur- och kulturvärden skall skyddas, ja, 
men kartlägg den ”rekreativa bärförmå-
gan” och kanalisera turismen.

 Kommunikation:  
Kulturturism gillar små backiga grusvägar. 
De boende vill ha snabbt vägnät 
Tänk på IT-kommunikationerna!

utvärdering av kommunernas över-
siktsplaner ( Öp)  
- en jämförande analys  
Arbetsgruppen har gjort en särskild studie av 
kommunernas första översiktsplaner- ÖP-90 
för att se hur mycket riktlinjer och förslag  
skiljer sig åt. I denna studie som genomfördes 
av konsult – Ann Bergsjö, Halmstad – kom  
följande fram: (Se också särskild rapport).
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Bolmen har under perioden 1966 till 1998  
ständigt påverkats av mera näringsämnen, 
kväve och fosfor, dels från avrinningsområdet 
(kommunala reningsverk, spridd bebyggelse, 
sommarstugområden och jordbruk utgör  
betydande källor), och dels genom direkt ned-
fall av kväve från luften. Norra Bolmen, som 
mottar vatten från de två tillflödena Storån och 
Lillån, har i genomsnitt högre halter av nä-
ringsämnen än södra Bolmen. 

  Bedömning av näringsämneshalten i 
 Bolmen visar  på måttligt höga halter av
  fosfor och måttligt höga till höga halter
  av kväve. Både fosfor och kväve visar
  på ökande halter. 
  Bolmen har under den undersökta 
 perioden haft ökande biomassa av 
 växtplankton.

Algplanktonet domineras av kiselalger, men  
inslag av potentiellt giftiga blågrönalger och en 
slemproducerande alg förekommer. 
Sjön  har under perioden fått gradvis sämre  
ljusförhållanden. Speciellt i norra Bolmen, som 
tillförs humusämnen och partiklar från Storån 
och Lillån, har både vattnets grumlighet, färg 
och siktdjup försämrats. Bolmens storlek gör 
att det hinner ske en viss klarning av vattnet 
under tiden det transporteras från den norra 
delen till den södra delen. 

 Vattnets grumlighet ökar medan
 siktdjupet minskar. 

Syrgastillståndet i ytvattnet i Bolmen har inte 
ändrat sig nämnvärt under perioden 1966 till 
1998.  
Syretärande ämnen – organiskt material som 
både tillförs från avrinningsområdet t. ex. genom 
förändrad markanvändning och dikning och som 
produceras inom sjön, t.ex. växtplankton,  
har stigit.  
Bottendjuren i Bolmen var sannolikt störda  
redan i de första undersökningarna från början 
1970-talet. I bedömning av tillståndet nyttjas 
här de djur som lever i sjöns djupare delar.   

Bolmens läge på det sydsvenska höglandet 
med kalkfattiga och svårvittrade bergarter gör 
att sjön har svårt att buffra nedfall av försuran-
de ämnen, främst svavel- och kväveoxid. Un-
der 1970-talet var Bolmen således försurad, 
men massiv kalkning i tillrinningsområdet från 
mitten 1980-talet och framåt har vänt utveck-
lingen.  
Fisksamhället i Bolmen är rikt och diverst med 
18 noterade fiskarter och ett yrkesfiske med 
en årlig fångst på runt 50 ton. Den huvudsak-
liga fångsten utgörs av gös, ål och foderfisk. 

 Bolmens fiskesamhälle uppvisar inga
  tecken på störningar. Koncentrationerna
 av kvicksilver och organiska miljögifter i
  gädda från Bolmen är låga.

Vattenväxterna har därmed fått försämrade  
förhållanden då ljuset släcks snabbare i vatt-
net. Under 1980-talet har flera av de långsam-
tväxande rosettväxterna, såsom notblomster, 
strandpryl och vårtsporigt braxengräs, försvun-
nit på flera lokaler, medan övervattensväxterna, 
de med långa stänglar som håller bladen i vat-
tenytan, har ökat i antal. 

 Bolmen bedöms ha artrik vattenväxtflora
  i norra delen och artfattig vattenväxtflora
  i södra delen.

Bolmens sediment är belastad av tungmetal-
ler. Halterna av koppar, zink, kadmium, bly, 
kvicksilver, krom, nickel och arsenik är alla 
högre än de regionala bakgrundshalterna med 
undantag av arsenik i norra Bolmen. 

Sjön har stor betydelse för fågelfaunan som 
både rast- och häckningslokal. 

 Många av Sveriges rödlistade arter 
 vistas eller häckar i området. 
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metaller
Bolmen har förhöjda metallhalter i sediment 
och tillförsel bör begränsas ytterligare.

Åtgärd: Minska metalltillförseln från vattendra-
gen genom åtgärder i tillrinningsområdet.

naturvärden
 Fågelfaunan hotas av dikning och sänkning
 av våtmarkerna och ett växande rörligt  
 friluftsliv inklusive en omfattande och 
 ökande båttrafik.

Åtgärd: För fågelfaunan räcker det inte med 
att värna Bolmens vattenkvalitet. Man måste 
även vara restriktiv vid markavvattning, igen-
fyllnader mm. så att hänsyn tas till fågelfau-
nans känslighet för störningar.

Försurning
En förutsättning för att upprätthålla nuvarande 
pH och alkalinitet är att pågående kalknings-
verksamhet kan fullföljas och eventuellt  
kompletteras.

Åtgärd: Fortsatt kalkning.

tänkbara hot mot vattenkvaliteten

Övergödning
Ökad närsaltbelastning från ökad bebyggelse 
runt sjön, reningsverk och jordbruksområden 
medför risk för en accelerering av den eutro-
fieringsprocess som redan har setts 
börja i sjön nämligen:

 Ökad mängd algplankton och en risk för 
 blomning av potentiellt giftiga blågröna al-
ger.

 Ökad vattenfärg. Minskat siktdjup och 
 därmed minskad utbredning av vattenväx-
ter.

 Ökad halt av organiskt material och sämre 
 syrgasförhållanden vid bottnen.

 Påverkan på bottenfaunan.

Åtgärd: Tillförseln av näringsämnen och  
organiskt material till Bolmen bör minska.  
Stor omsorg bör ägnas åt lösningar i samband 
med utbyggnad av fritidsområden, markav-
vattning, båtsport mm och ansträngningar bör 
göras för att minska belastning från kända källor.
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Vid styrgruppens möte våren 1999 fick arbets-
gruppen i uppdrag att se på vilka möjligheter 
som finns för att tillskapa attraktiva bebyggel-
selägen  i området.

Arbetsgruppen har genomfört en sådan 
analys.

Utgångspunkterna för arbetet var att se på 
lägen i en zon ca 500 meter från Bolmen och 
Unnen. Framför allt skulle områden i  
anslutning till befintlig bebyggelse analyseras. 
Lägena skulle helst också ha sjökontakt och 
utsikt samt gärna tillgång till bad och båtplats. 
Sammanlagt har  48 områden runt sjöarna 
studerats.

Representanter från varje kommun och läns-
styrelse har arbetat med sina respektive  
områden. Möjliga utvecklingsområden har  
pekats ut och bedömningar om behovet av de-
taljplaneläggning och gemensamma  
VA-anläggningar har gjorts.  Det skall noteras 
att kontakter inte tagits med markägarna, utan 
analysen har tagits fram som ett samordnat 
underlag för respektive kommuns översikts-
planearbete.

Slutsatser
Det finns många områden där kompletterande 
bebyggelse kan komma i fråga. En del är ganska 
enkla att genomföra, andra kräver planerings-in-
satser. Arbetsgruppens förslag i den särskilda 
rapporten skall ses som möjliga områden, 
men varje delområde och tillkommande hus 
måste givetvis prövas på sedvanligt sätt. 
Arbetsgruppen har översiktligt studerat de 
fysiska förutsättningarna; - natur, kultur, land-
skapsbild, kommunikationer-  inom de olika 
platserna.

Enligt analysen framgår också att det bör vara 
möjligt att på vissa platser bygga 
närmare Bolmen än 200 meter, som är det 
gällande strandskyddet. För sådana platser  
bedömer arbetsgruppen att det kan finnas s k  
särskilda skäl  att gå närmare vattnet, medan 
man i andra fall kan behöva större avstånd än 
200 meter.

Under samverkansprojektets gång har några 
olika ärenden om bebyggelseutveckling och 
detaljplaneläggning aktualiserats inom de be-
rörda områdena. Dessa har hanterats så att 
de andra kommunerna runt Bolmen och läns-
styrelserna fått detaljplanerna för kännedom 
och eventuellt yttrande. I ett fall hade länssty-
relserna olika uppfattning om lämpligheten av 
den föreslagna 
exploateringen, vilket fick till följd att markäga-
ren ställde sig frågande till nyttan av samver-
kansprojektet.
Det är därför viktigt att samråd sker mellan 
kommunerna och länsstyrelserna i Bolmenom-
rådet.

Bebyggelse  
– och utvecklingsanalys för Bolmenom-
rådet 
(se också särskild rapport)
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Rekommendationer för 
bygglovfrågor kring sjön

I linje med det som kom fram på temadagen 
om bygglovfrågor har arbetsgruppen utarbetat 
förslag till rekommendationer som kan tjäna till 
vägledning för de berörda kommunerna. 

Bebyggelse
 För ny bebyggelse tas särskild hänsyn till 

områdets intresse för det rörliga friluftslivet 
och naturvården samt andra allmänna  
intressen.

 Vid placering och utformning av ny bebyg-
gelse skall hänsyn tas till landskapsbilden 
och naturvärdena på platsen. Bostadshus 
med träfasad och sadeltak är normalt en 
tillräcklig anpassning till landskapsbilden 
och till natur- och kulturvärdena på  
platsen. I känsliga lägen kan en större 

 anpassning krävas.
 Behovet av detaljplan måste normalt  

bedömas främst mot bakgrund av  
omfattningen och arten av de åtgärder 
som skall genomföras. Bebyggelsen ska 
ha en viss volym och vissa effekter för 
omgivningen t ex en ny fritidsby.

 För en fritidsby med ca 5-10 hus krävs 
detaljplan som reglerar byggrätter och  
gemensamma anordningar.

 Utöver dessa rekommendationer se även  
särskilda analysområden i rapporten  
”Bebyggelse och utvecklingsanalys för 
Bolmenområdet”.

Bebyggelse/fastighetsbildning

Bedömning avseende nybildning av fastighe-
ter bör ansluta till rekommendationerna för  
bebyggelse.
Nybildning och förändring av tomtplatser för 
enbart bostadsändamål bör i allmänhet  
omfatta högst 2000m2. Topografi och vegeta-
tion är dock avgörande. 
För befintliga hus, som skall avstyckas, eller i 
vissa fall nya fastigheter belägna inom strand-
skydd skall hänsyn tas till att allmänhetens  
tillgång till stranden inte hindras samt till  
biologiska förhållanden.

Bryggor och pirar

Eftersom anordnande eller väsentlig ändring 
av friluftsbad är bygglovpliktigt torde en bryg-
ga eller pir som skall utnyttjas för ett  
friluftsbad vara bygglovpliktig.
Övriga enstaka mindre bryggor är dock inte 
bygglovpliktiga. Däremot kan tillstånd för vat-
tenverksamhet och/eller strandskyddsdispens 
enligt Miljöbalken krävas.

Slutsatser
Dessa riktlinjer bör föras in i respektive kom-
muns översiktsplan.
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 Områden som uppfyller de grundläggande 
 förutsättningarna kan komma att pekas ut 
 som lämpliga områden för prövning av 
 kompletterande strandnära bebyggelse. 

 Detta under förutsättning att lokaliseringen 
 även från andra allmänna hänsynstagande 
 än strandskyddet kan bedömas som 
 lämplig.

 Kommunerna runt Bolmen avser att arbeta 
 in ovanstående argumentation i sina 
 kommunomfattande översiktsplaner.

 Inom områden som inte kan komma ifråga 
 för en prövning enligt ovan nämnda princi-
per 
 skall ny bebyggelse undvikas.

Komplementbyggnader får enligt Miljöbal-
ken under vissa förutsättningar byggas utan 
strandskyddsdispens. Bygglov kan dock  
erfordras enligt Plan- och bygglagen.

För bryggor och pirar är strandskyddsbestäm-
melserna inte helt tydliga. Under alla förhållan-
den bör följande prövas:
- Brygga , som sträcker sig mer än 
 5 meter utanför strandlinjen
- En enskild brygga utanför ianspråk-
 tagen tomtplats är tillståndspliktig och 
 bör prövas restriktivt. I det fall dispens 
 kan medges är det lämpligt att förlägga
 bryggan till en plats där den inte 
 privatiserar området. Den bör inte  
 för läggas till ett biologiskt känsligt land-
 eller vattenområde. Bryggor skall i  
 möjligaste mån samlokaliseras.
- Pir kräver alltid tillstånd enligt  
 bestämmelserna om vattenverksamhet i  
 Miljöbalken.

Slutsatser
Dessa riktlinjer bör föras in i respektive kom-
muns översiktsplan.

Strandskydd  

Strandskyddsfrågorna för mer omfattande  
exploatering klaras i allmänhet ut i samband 
med detaljplaneläggning. För enstaka nya hus 
skall ”naturvårdsverkets allmänna råd 97:1” 
vara vägledande. Med hänsyn till områdets 
riksintresse för det rörligt friluftsliv bör skälen 
för dispens vara extra tydligt motiverade. En 
bedömning ska ske i vilken utsträckning som 
byggnationen påverkar tillgängligheten till 
strandområdet.

Kompletterande bebyggelse inom  
strandskyddat område

Inom ramen för projektet har en översiktlig 
bebyggelseinventering utförts intill cirka 500 
meter från Bolmens strandlinje. Denna visar 
att stora delar av framförallt den etablerade 
fritidshusbebyggelsen ligger inom de 200 meter 
från strandlinjen som omfattar strandskydd. 
Olika principiella förhållningssätt till komplet-
tering av befintlig bebyggelse har diskuterats. 
Det har särskilt gällt frågan om hur strand-
skyddets syfte och värden på bästa sätt kan 
respekteras inom området för det utökade 
strandskyddet.

Följande grundläggande förutsättningar  
bedöms vara viktiga att uppfylla för att en 
prövning av ny bebyggelse ska vara  
meningsfull:

 Den nya bebyggelsen, som utgör en  
 komplettering av befintlig permanent- eller 
 fritidshusbebyggelse, ska kunna lokaliseras 
 inom befintligt bebyggelsemönster men 
 med hänsyn  till tillgängligheten till stran-
den. 
 Detta gäller generellt även om ingen särskild 
 markering gjorts i analysmaterialet/  
 bebyggelseinventering.

 Bebyggelsen kan, med begränsad 
 påverkan på strandskyddets värden,  
 ges tillgång till gemensamma båt-  
 och badplatser.
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Kommande arbete, 
framtidsvisioner

Förslag från arbetsgruppen Bolmen 2000 för 
”myndighetsdelen”

Styrgruppen består och träffas 1 ggr vartan-
nat år (eller vid behov) Sammankallande är 
landshövding i G-län. Styrgruppens funktion är 
att följa upp arbetet runt sjön och vid behov  
initiera nya frågor.

Arbetsgruppen består och träffas minst 2 ggr/
år. Sammankallande är tjänsteman på Ljungby 
kommun. Arbetsgruppen skall följa utveck-
lingen i området, samt vara ett bollplank för 
Bolmen i Centrum och fiskevårdsområdesför-
eningen.

En nätverkslista för Bolmen 2000 upprättas. 
Listan delas i olika ämnesområden. Syftet 
med nätverkslistan är att underlätta för olika 
tjänstemän på olika myndigheter och  
förvaltningar mm att få kontakt och samarbeta 
i frågor som kommer upp i området.  
Arbetsgruppen skall också ha möjlighet att  
informera brett genom nätverket.

Förslag till nätverk
Turismfrågor
* Turismhandläggare i respektive kommun
* Turistchefer i respektive län

Kulturfrågor
* Kulturchefer i respektive kommun
* Länsantikvarier i respektive län

Byggfrågor
* Stadsarkitekter
* Byggnadsingenjörer (ansv Bolmenområdet)
*  Länsarkitekter bitr. länsarkitekter

VA- frågor
* VA-ingenjörer i respektive kommun
* Miljö-och hälsoskyddsinspektörer i 
 respektive kornmun (ansv för Bolmenområdet)

Livsmedelsfrågor
* Miljö-och hälsoskyddsinspektör (livsmedel)
* Länsvetrinärer

Utvecklingsfrågor
* Näringslivschefer el dyl. i respektive kommun
* Regionalekonomer från respektive länsstyrelse

Natur- och vattenvårdsfrågor
*  Kommunekologer i respektive kommun
*  Naturvårdare i respektive länsstyrelse
*  Vatten experter i respektive länsstyrelse
* Fiskeexpert i respektive länsstyrelse

Hemsida

Under 1998 påbörjades en diskussion om att 
upprätta en hemsida för Bolmen 2000. Syftet 
skulle bl a vara att sprida fortlöpande information 
om samverkansprojektet och samtidigt upplysa 
om traktens värden. Innehållet skulle, förutom 
information , bestå i en redovisning på karta av 
bygd, sevärdheter, rekreation, fiske, service, 
hänsynstaganden, evenemangstips och även 
information om föreningen Bolmen i Centrum.

Från arbetsgruppen Bolmen 2000 gjordes ett 
upplägg. Konsulten Erik Dich från Unnaryd 
presenterade tre kostnadsförslag, varav det 
billigaste valdes.

En förutsättning för hemsidan var att samtliga i 
arbetsgruppen arbetade fram ett underlag och 
presenterade representativa fotografier. Detta 
arbete påbörjades, men visade sig snart vara 
mer tidskrävande än väntat.  
Arbetet med hemsidan gick inte att prioritera.
Månaderna har emellertid runnit iväg. Efter-
som ett av huvudsyftena med hemsidan var 
att ha en öppen informationskanal till allmän-
heten under arbetets gång, är meningen med  
hemsidan delvis överspelad nu.

Kontakter och skrivelser 

Arbetsgruppen har under projektets gång haft 
kontakter med Sydvatten för information om  
bl.a. dricksvattenuttaget ur Bolmen. Tillåtet 
uttag är 6000 l/s Det leds via Bolmentunneln 
till Ringsjön där det renas och fördelas till de 
skilda kommunerna. En del  leds vidare till  
Vombsjön. 12 kommuner ingår i Sydvatten, i  
vissa av dem går vattnet direkt till 
konsumenterna efter att ha passerat renings-
anläggningarna medan det på andra ställen 
pumpas in i  en grusås för att  
senare kunna tas ut som grundvatten.

En undersökning av vattenkvaliten i Lagan 
har diskuterats inom ramen för Lagans vat-
tenvårdsförening. Man beslutade vänta tills 
Emåprojektet genomförts. Om det sker en ut-
redning av Lagan kan den utredning som skett 
avseende vattenkvaliten i Bolmen  
utgöra en  första etapp av denna


